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МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ 
ТА ФІНАНСОВОЮ КРИЗОЮ 

Мирослав Гроницький 

Вступ 

Перші ознаки фінансової кризи в Україні спостерігалися восени 
1997 р. Економічна криза у Південно-Східній Азії та слідом за 
нею дефляція основних товарів широкого вжитку (включаючи 
нафту) обумовила, по-перше, відплив інвестиційного капіталу з 
України, а по-друге, наклала багато обмежень на 
недорозвинутий фінансовий ринок в країні. 

Природа останньої кризи бере початок у безвідповідальній 
податковій політиці й повільному процесі проведення 
структурних реформ. В політичних термінах це означає 
відсутність достатньої політичної волі як у законодавчих, так і у 
виконавчих розгалуженнях влади для прийняття болючих 
рішень, які сприятимуть зменшенню фінансових зобов’язань 
держави, розширенню податкової бази, усуненню різних 
бюрократичних забобонів щодо підприємницької діяльності. Все 
це призвело до відсутності сталого економічного зростання, що у 
подальшому загострилося труднощами у податковій політиці. 

Ця стаття складається з трьох розділів. У першому дається 
аналіз мікроекономічних підстав фінансової кризи, у другому 
наводяться її макроекономічні підстави, у третьому обговорюю-
ться можливі сценарії подальшого розвитку. 

Мікроекономічні підстави фінансової кризи 

Слабкість будь-якої економічній системи в перехідному періоді 
з самого початку полягає у слабкості законодавчої бази, 
наявності мішанини стимулів, що суперечать один одному, і 
відсутності закону про майно. Країни, що перебували в 
перехідному періоді, але виявилися здатними провести 
реформи для подолання цих труднощів, наприклад Угорщина і 
Польща, є зараз лідерами реформування економіки. В Україні 
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законодавчі та інституціональні реформи проходили дуже 
повільно. В результаті мікроекономічна база для економічного 
розвитку залишається хиткою і слабкою. 

Сумнівні твердження про те, що право на майно означає 
наявність величезного державного сектора у промисловості та 
слабкого приватного сектора у торгівлі та обслуговуванні (і 
одночасно величезної тіньової економіки) призвели до 
відокремлення інституціональних галузей в економіці. У 
державному секторі переважують бартерні операції; у 
приватній торгівлі та обслуговуванні – грошові операції, а у 
тіньовій економіці нормою є операції з залученням 
висококонвертованої валюти (долара). Більш того, біди, які 
населення терпіло на початку перехідного періоду, зокрема під 
час гіперінфляції 1993–1994 рр., обумовили розвиток 
натуральної економіки (у сільському господарстві та у сфері 
послуг). 

Ціни на енергію, основні продукти харчування та послуги 
контролювалися з боку держави і не відбивали ні витрати, ні їх 
вартість для споживачів. Це було головною причиною 
поглиблення нерівноваги на українських ринках. Ціни становили 
також основне джерело надання прихованих і явних субсидій в 
економічній системі, що при продовженні цього процесу може 
призвести до значної корекції цін в бік підвищення. 

Найважливіші мікроекономічні перешкоди поступовому 
економічному зростанню – це відсутність адекватної системи 
ціноутворення, обмежень щодо виділення додаткових коштів 
державним підприємствам, слабкі бюджет та податкове 
законодавство. 

Приватний сектор не може нормально розвиватись, бо 
існують значні бар’єри для його проникнення в рамки офіційної 
системи. У Польщі однією з початкових ознак прогресу 
реформування було створення за дуже короткий період більш як 
2 мільйонів малих підприємств. Це було негайним ефектом 
рішення польського уряду встановити малим підприємствам 3-
річний пільговий період звільнення від податків. Це допомогло 
провести досить-таки безболісну реструктуризацію економіки, 
яка пом’якшила наслідки масових звільнень у державному 
секторі. В результаті цього рішення за 4 роки (1990–1994) рівень 
зайнятості у приватному несільськогосподарському секторі зріс 
від 1,5 млн. до майже 4 млн. чоловік. В той же час рівень 
безробіття підвищився від нуля до 2,9 млн. чоловік. Це означає, 
що близько 5 млн. чоловік було звільнено у державному секторі. 
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В Україні частка малих та середніх підприємств в 
офіційному секторі економіки така, що нею можна майже 
нехтувати. Це стало головною перешкодою при впровадженні 
ефективних та значних мікроекономічних змін в економіці. 
Враховуючи  
слабкі мікроекономічні підстави, будь-яка часткова реформа у 
державному секторі може зараз призвести до перетворення 
значного прихованого безробіття на явне без будь-яких 
альтернатив йому. Досвід Польщі показує, що відкриття шляху в 
економіку малим та середнім підприємствам навіть за рахунок 
зменшення доходів від прямих податків (що мають сплачуватися 
цими фірмами) може стати рішучим кроком до майбутнього 
прогресу економічних реформ. 

Макроекономічні підстави фінансової кризи 

Головною макроекономічною причиною фінансової кризи була 
невідповідність між монетарною та фіскальною політикою. Як 
наголошувалося в попередньому розділі, фіскальна політика 
відставала через відсутність мікроекономічних підстав та 
законодавчої бази. 

З самого початку економічних перетворень в Україні слабка 
законодавча база оподаткування призвела до нижчих податків, 
ніж очікувалося. В той же час закон про бюджет був або 
непослідовним, або в деяких випадках передбачав витрати, які 
не можна було покрити за рахунок доходів від оподаткування на 
даному рівні. За невизначеної фіскальної політики (уряд 
утримував високий рівень бюджетного дефіциту і дозволив 
підвищення заборгованості з пенсій та зарплати в бюджетному 
секторі) єдино можливим рішенням було б проведення суворої 
монетарної політики. Проте неможливо було довго проводили 
таку змішану політику, бо це поліпшило б ситуацію лише на 
короткий час. 

Незважаючи на це, за роки, що передували фінансовій 
кризі, в українській монетарній політиці відбулися значні зміни. 
З кінця 1995 р. фінансування бюджетного дефіциту з емісії 
Національного банку переключилося на приватні позики та 
вітчизняні казначейські облігації внутрішньої державної позики 
(ОВДП). Така політика уповільнила експансію грошової маси, 
стабілізувала обмінні курси і знизила рівень інфляції. Слід 
наголосити, що ця політика не усунула головні причини 
нерівноваги на макроекономічному рівні. Вона тільки 
забезпечила певний “простір для дихання” уряду. На жаль, цей 
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“простір для дихання” виявився досить малим і не був 
використаний для впровадження необхідних реформ. 

Низький рівень монетизації в Україні швидко звів нанівець 
можливість зниження національного боргу. Це трапилося у 
другій половині 1996 р. В період між другою половиною 1996 і 
осінню 1997 р. фінансування бюджетного дефіциту проходило 
здебільшого за рахунок придбання нерезидентами ОВДП. 
Відносно високі процентні ставки і стабільна гривня привабили 
значний інвестиційний капітал. 

На тіньовому ринку також зросла маса грошей. 
Незважаючи на слабкий вітчизняний попит, відбулося зниження 
процентних ставок на міжбанківському ринку. Проте середні 
ставки кредитів залишалися дуже високими через ефект 
витіснення та небажання банків позичати гроші кредиторам 
високого ступеня ризику. Зі свого боку уряд форсував надання 
кредитів для державних підприємств, і цим пояснюється 
зростання безнадійних боргів у портфелі комерційних банків. 

Відносно низькі процентні ставки на депозити і низька 
схильність до заощадження коштів у гривнях не дозволяли 
домогтися зростання грошової маси, але це допомогло стабілізації 
обмінних курсів та зниженню інфляції. Парадоксально, але 
головний успіх проведення попередніх реформ, тобто низький 
рівень інфляції, став в той же час одною з причин занепокоєння. 
Маючи низький рівень інфляції, низькі процентні ставки на 
депозити і низьку схильність до заощаджень у гривнях, уряд не міг 
сподіватися на  
швидке підвищення рівня монетизації. Таким чином, було 
зруйновано найдоступніше джерело покриття бюджетного 
дефіциту. 

Ця комбінація непослідовних кроків у політиці стала особливо 
нестабільною з виникненням азіатської кризи. У листопаді 1997 р. 
нерезиденти почали вилучали інвестиційний капітал. Резиденти 
пішли за ними. Поступово цей процес викликав труднощі з 
фінансуванням бюджетного дефіциту і реструктуризацією старого 
боргу і остаточно та швидко вичерпав валютні резерви. Щоб 
захистити валюту, центральний банк мав підвищити ставки по 
облігаціях. Високі процентні ставки на державні боргові 
зобов’язання у подальшому ще більше погіршили процес 
виконання бюджету. 

Значне зменшення валютних резервів України до 760 млн. 
дол. США наприкінці серпня 1998 р. зруйнувало стабільність 
національної валюти. Це дало додатковий імпульс резидентам 
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переключитися з гривні на долар. Реакція грошової системи 
виявилась неадекватною, щоб запобігти сильній девальвації. 

Національний банк України практично підсумував 
широкомасштабний бюджетний дефіцит у фінансуванні через 
придбання ОВДП на первинному ринку. Слід наголосити, що це 
був єдиний вихід для уряду з тих, що залишалися, бо відмова 
розкачувати облігації могла б призвести до урядового дефолту. 
Відтепер більше, ніж у минулому, грошова політика 
перетворилась на заручника фіскального дисбалансу. 

Можливі сценарії розвитку подій 

Перспективи України залежать від того, як швидко уряд 
розпочне вводити болісні, але необхідні, зміни у своїй політиці 
оподаткування. Це повинно стати першим кроком у проведенні 
послідовних реформ. 

Інші реформи повинні проводитись одночасно. Нові закони 
та інструкції мають дати свободу входу й виходу для малих і 
середніх підприємств. Необхідно, щоб структура податків 
змінилася від оподаткування доходів до оподаткування 
споживання. Це дозволить щонайменше частково повернути 
тіньову економіку у межі офіційної економіки. 

Спочатку це призведе до зниження загального ВНП та до 
відповідного пристосування цін. Проте низький рівень ВНП не 
обов’язково означає пропорційне зниження задоволення від 
споживання товарів та послуг. В простих випадках небажані 
товари – ними часто торгують по бартеру – замінюються 
товарами кращої якості та тими, що мають ринкову вартість. 
Пристосування цін може виявитися болісним, але це необхідно 
для встановлення відносно адекватних цін та вилучення з 
економічної системи явних і прихованих субсидій. 

Якщо ці реформи будуть проводитись послідовно, то 
економіка України зробить скачок уперед. В іншому випадку, 
повільний процес згортання державного сектора в економіці буде 
конфліктувати зі зростанням частки тіньової економіки. Це 
призведе до поступового ослаблення держави з усіма його 
наслідками. 


